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1. Godkendelse af dagsorden af d. 11. november 2014
Dagsorden af d. 11. november 2014 blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d. 20. oktober samt d. 31.oktober 2014
Referat af d. 9.september blev godkendt.
Referat af d. 20. oktober blev godkendt.
Referat af d. 31.oktober gennengås og kan godkendes på kommende seniorrådsmøde.

3. Opfølgning på ekstraordinært seniorrådsmøde d. 31.oktober 2014
Det blev diskuteret, hvordan samarbejdet mellem seniorrådet, forvaltningen og politikerne kan styrkes. Dette
følges der løbende op på.

4. Lovforslag om rehabiliterende forløb
Lovforslaget er 1. behandlet og ligger i udvalg nu. Per Fruerled gennemgik enkelte punkter samt forklarede,
hvad der ligger til grund for lovforslaget.
Ved tilbud om rehabiliteringsforløb til borgere, udtrykte Seniorrådet bekymring for, om der foretages ens
vurdering af borgere. Samtidig ønsker Seniorrådet, at det sikres at borgere, der ikke ønsker at deltage i
rehabiliteringsforløb, ikke mister retten til at modtage hjemmehjælp.
Per Fruerled orienterede om, at Ældrecentret på baggrund af lovforslaget udarbejder forslag til procedure for
rehabiliteringsforløbene, som så skal politisk behandles. Seniorrådets vil få sagen i høring.

4a. Meddelelser fra formanden
-

D. 31. oktober blev der afholdt ekstraordinært seniorrådsmøde

-

Seniorrådet har besøgt Plejehjemmet Pyrus Allé

-

Seniorrådet gjorde opmærksom på, at de undrede sig over den lange tidsplan for køkkenprojektet på
plejehjemmene

5. Meddelelser fra forvaltningen
Seniorrådet fik udleveret en oversigt på de forbrugte midler til omsorgsklubber og frivilligt socialt arbejde
2014. Midlerne for 2014 er brugt. 3 klubber har modtaget midler fra puljen. Der har været 18 ansøgere til
puljen frivilligt socialt arbejde i 1. halvår.
Det blev aftalt, at Seniorrådet får udleveret en opdateret oversigt på det samlet forbrug 2014, når denne
foreligger.
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Det blev besluttet, at punkt 5 og 7 på dagsorden skal ligge i forlængelse af hinanden på dagsordner
fremover.

7. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
Ældrecentret er i gang med at undersøge, hvorfor de visiterede timer på hjemmehjælpsområdet stiger.
Stigning i visiterede timer er en tendens som også ses i andre kommuner. En af årsagerne er bl.a. et meget
lavt antal indflytning på plejehjemmene. Ved renovering af Plejehjemmet Irlandsvej forventes der 8 nye
pladser, som kan aflaste den lave rotation.
Per Fruerled oplyste om status i hjemmeplejen. Pr. 1. januar 2015 er leder af hjemmeplejen Jesper
Rasmussen.
6. Meddelelser fra medlemmerne
Det blev besluttet, at referat af seniorrådsmøder skal fremsendes senest 14 dage efter seniorrådsmøde.
Referater vil blive sendt til Seniorrådets gmails.
Seniorrådets mailadresser skal rettes i høringsportalen.
Det blev diskuteret, om der kan downloades officepakken til arbejdsbrug på iPads.
Gert Clevin har oplyst om en sag vedrørende fejlmedicinerig.

8. Sager i høring
-

Kvalitetsstandarder 2015

-

Visitation i pakker

-

Status i hjemmeplejen

9. Orientering om politiske beslutninger
Beslutning om status vedr. ældremilliarden er vedtaget i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Per Fruerled forklarede, at Ældresagen ikke er høringspart, men at deres høringssvar som aftalt blev
medsendt Seniorrådets svar grundet den korte tidsfrist, hvor Seniorrådet ikke havde mulighed for at
indarbejde forslag fra deres bagland. Normalt skal afgives et samlet svar på vegne af Seniorrådet.

10. evt
Der er kommet 3-timers parkering foran tandklinikken på Amager Landevej.
Tilbud om hovedrengøring er vel modtaget hos borgerne.
Tina udarbejder mødeoversigt for 2015
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